Informatie met betrekking tot gegevensoverdracht
Verloskundig Samenwerkings Verband Zoetermeer (VSV)
Beste zwangere,
Van harte gefeliciteerd met uw zwangerschap!
Om u optimale zorg te kunnen bieden kan het nodig zijn dat wij tijdens uw zwangerschap, bevalling of in de
kraamperiode informatie delen met andere zorgverleners. De geboortezorgverleners in Zoetermeer zijn
verenigd in het Verloskundig Samenwerkings Verband (VSV). Hieronder leggen wij uit wat de rol is van de
verschillende zorgverleners die betrokken zijn.
Daarnaast zijn er enkele landelijke organisaties waaraan wij anonieme informatie verstrekken ter verbetering
van de geboortezorg. Middels deze brief willen wij u informeren dat wij, in voorkomende gevallen, uw
gegevens met betrekking tot uw zwangerschap, bevalling en kraamperiode zullen delen met onderstaande
disciplines en organisaties. Per situatie zal er aan u toestemming worden gevraagd.
Gedurende uw zwangerschap zult u zelf ook een uitdraai krijgen van uw eigen medische dossier en hebt u altijd
inzicht in uw eigen gegevens. Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

VSV:
Gynaecoloog/klinisch verloskundige
Indien er medische bijzonderheden zijn tijdens de zwangerschap, bevalling en/of kraamperiode is de
gynaecoloog/ klinisch verloskundige betrokken. Soms is overleg met de gynaecoloog/ klinisch verloskundige
voldoende, soms wordt de zorg aan de gynaecoloog overgedragen.
Verloskundige
De verloskundige begeleidt uw zwangerschap en bevalling als er geen medische bijzonderheden zijn in uw
voorgeschiedenis of gedurende uw zwangerschap.
De verloskundige zorgt in elk geval, ook als uw zwangerschap en bevalling door de gynaecoloog is begeleid,
voor de nazorg bij u thuis tijdens de eerste week na de bevalling. Tenzij u tijdens uw kraambedperiode in het
ziekenhuis verblijft.
Kinderarts
Indien er medische bijzonderheden zijn tijdens de zwangerschap of bevalling met betrekking tot de baby,
informeren wij de kinderarts of vragen een prenataal consult aan.
Kraamzorg
Tijdens de bevalling en/of in de eerste periode na de geboorte biedt de kraamzorg thuis ondersteuning en zorgt
zij voor u en uw kindje. Tijdens de zwangerschap nemen zij contact op om een gesprek bij u thuis te houden
over de invulling van de zorg. Het is verstandig om u voor de 15 e week van uw zwangerschap in te schrijven
voor kraamzorg. Bij voorkeur bij een bij het VSV Zoetermeer aangesloten kraamorganisatie. U kunt daarover
meer informatie vragen bij uw verloskundige of gynaecoloog.

Overige betrokken zorgverleners:
Huisarts
Bij aanvang van de zwangerschap wordt uw huisarts op de hoogte gebracht van uw zwangerschap en eventueel
gevonden problemen. Na de geboorte sturen wij een samenvatting over de zwangerschap en de bevalling.
Consultatiebureau/Jeugdgezondheidzorg (JGZ)
Na de geboorte neemt het consultatiebureau de zorg voor uw kind van het VSV over. Wij verstrekken een
samenvatting van de bevalling en van bijzonderheden tijdens het kraambed voor een goede overdracht van de
zorg. Indien er sprake is van bijzonderheden tijdens de zwangerschap kan JGZ eerder betrokken worden.
Als het nodig is om in de zwangerschap of kraamperiode informatie op te vragen over uw
gezondheid/gesteldheid bij uw huisarts of andere specialisten, dan wordt dat vooraf met u besproken.

Anonieme Landelijke registratie van geboortegegevens:
Perined
Een landelijke database waarin gegevens door verschillende zorgverleners wordt vastgelegd over de zorg
rondom zwangerschap en geboorte. Deze gegevens worden gebruikt in onderzoek ter verbetering van de zorg.
Praeventis
Dit is een landelijk registratiesysteem dat informatie verzamelt over de screening tijdens de zwangerschap en
bij uw kind, onder andere bloedonderzoek in de zwangerschap, 20 weken echo en hielprik. Het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verzamelt deze gegevens en beheert deze.
Peridos
Een landelijke database waar gegevens worden opgeslagen wat betreft de screening tijdens de zwangerschap
zoals combinatietest/NIPT en 20 weken echo. Dit met als doel verbetering van deze zorg.

